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Poniżej mamy przyjemność przesłać informację o aktualnościach podatkowych - w tym wydaniu biuletynu 

informujemy Państwa o:  

• terminie obowiązywania nowych stawek „kilometrówki”,  

• sposobie ustalania składki zdrowotnej przy rozliczaniu pensji za 2023 r.,  

• nowych zasadach stosowania kwot zmniejszających podatek podczas kalkulowania miesięcznych 

zaliczek na PIT,  

• obowiązkach w zakresie wymiany kas fiskalnych w 2023 r.  

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt.  

 

 

 

 

➔ Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe stawki „kilometrówki”. Koszty używania  

pojazdów prywatnych do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr  

przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:  

• dla samochodu osobowego:  
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,  

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł; 
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➔ Warto wskazać, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie wyszczególnia limitu                                     

dla samochodów elektrycznych. W indywidualnych interpretacjach podatkowych można spotkać się          

ze stanowiskiem Dyrektora KIS, zgodnie z którym w przypadku zwrotu kosztów przejazdu z tytułu 

odbycia podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym o napędzie elektrycznym nie ma 

zastosowania limit w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden 

kilometr przebiegu z rozporządzenia Ministra Infrastruktury.  

 

Tym samym, przykładowo, zwrot pracownikowi kosztów przejazdu w podróży służbowej (krajowej 

lub zagranicznej) prywatnym samochodem osobowym o napędzie elektrycznym w całości może 

korzystać ze zwolnienia od PIT. 

 

 

 

➔ Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                         

ze środków publicznych, przy rozliczaniu pensji za 2023 r., w celu ustalenia wysokości składki 

zdrowotnej podatnika, należy obliczyć zaliczkę na PIT nie tylko według aktualnych przepisów, ale także 

na podstawie ustawy o PIT obowiązującej w 2021 r. (art. 83 ust. 2b ustawy).   

 

➔ Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona zgodnie z aktualnymi przepisami 

(właściwymi na 2023 r.) jest wyższa od kwoty zaliczki na PIT ustalonej zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w 2021 r. – składkę zdrowotną obniża się do tej kwoty.  

 

➔ Powyższy wymóg jest niestety kolejną prawdopodobnie nie w pełni zamierzoną komplikacją rozliczeń 

wynikają z przepisów „nowego ładu”.  

 

 

 

➔ Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. płatnicy będą mogli stosować 1/12 kwoty 

zmniejszającej podatek podczas kalkulowania miesięcznych zaliczek dla zleceniobiorców                             

i wykonujących umowy o dzieło, o ile zleceniobiorca złoży płatnikowi oświadczenie                            

o stosowaniu pomniejszenia (w roku 2022 takiej możliwości nie było).  

 

➔ Zleceniobiorca może złożyć ww. oświadczenie (formularz PIT-2) nie więcej niż trzem płatnikom.  

W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony                              

do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:  

 

• 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300zł/msc) albo  

• 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł/msc) albo  

• 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł/msc).  

 

➔ Jeżeli zleceniobiorca złoży płatnikowi oświadczenie mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik 

powinien uwzględnić to oświadczenie najpóźniej od kolejnego miesiąca (podobnie jak przy 

oświadczeniach pracowników).  

 

 

Składka zdrowotna w 2023 r.  

 

Kwota zmniejszająca podatek 
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➔ Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, podatnik może używać kas rejestrujących 

„starego typu” do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, 

konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Podatnicy nie mają więc obowiązku wymiany kas 

„starego typu” na kasy online od 1 stycznia 2023 r.  

  

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub 

wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Juliusz Wojciechowski 

wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942 

tel: 500 517 093 

fax: (61) 88 42 001 

e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania jakichkolwiek 

transakcji lub podejmowania decyzji, bez uzyskania  profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuacji indywidualnego 

podatnika. BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub 

zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.  

Kasy fiskalne  

 


